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Toelichting

Los van het feit dat D66 een groot voorstander is van een nationaal historisch museum in Paleis Soestdijk 
en dit reeds bij meerdere gelegenheden heeft geopperd, verbaast het de fractie dat GS dit standpunt nu 
zonder ruggespraak met PS richting het kabinet ventileert. D66 heeft nimmer enig enthousiasme voor een 
nationaal museum in Paleis Soestdijk kunnen bespeuren bij GS. Een motie van D66 van 7 november 2005 
hierover werd bij monde van gedeputeerde Binnekamp door GS afgewezen (zie: 
http://www.d66provincieutrecht.nl/Overzicht4. voor een overzicht). De reden was dat de provincie zich 
financieel niet wenste te branden aan een mogelijke herontwikkeling van Paleis Soestdijk. Daarnaast vond 
GS het een aangelegenheid van de rijksoverheid. Ook bij verder pogingen om GS tot een meer betrokken 
houding te krijgen ving D66 immer bot.  
 
Vragen

D66 heeft daarom de volgende vragen: 
 
1. Waarom zijn GS van standpunt veranderd ten aanzien functie en toekomst van Paleis Soestdijk en op 

basis van welke afwegingen? 
 
Antwoord: Paleis Soestdijk is Rijksbezit. De afgelopen jaren, na vertrek van de laatste bewoners, is het 
Paleis opengesteld voor bezoekers, in afwachting van een definitieve bestemming. Die is er nu, bijna 4 jaar 
later, nog niet. Het rijk is primair verantwoordelijk voor het vinden van een passende bestemming. In het 
licht van de opgelaaide discussie betreffende de locatie van het Nationaal Historisch Museum leek het ons 
niettemin een goed idee om de aandacht (nogmaals) op deze mogelijkheid te vestigen. 



2. Zijn GS op dit moment wel bereid om (financieel) betrokken te raken bij de herontwikkeling van Paleis 
Soestdijk tot Nationaal Historisch Museum en welke plannen of ideeën hierover zijn reeds met de 
rijksgebouwendienst dan wel het kabinet gedeeld? 

 
Antwoord: Het huidige provinciale cultuurbeleid is niet gericht op structurele ondersteuning van musea. 
Wij hebben onze opstelling met betrekking paleis Soestdijk niet gewijzigd. Wij volgen de ontwikkelingen 
uiteraard met interesse, maar op afstand.  
 
3. Is bij GS bekend dat de rijksgebouwendienst inmiddels het kabinet heeft geïnformeerd over 

ontwikkelingsmogelijkheden voor Paleis Soestdijk en dat een museale invulling daarbij is afgewezen? 
Welke informatie hebben GS dat zij wel geloven dat een museale invulling tot de mogelijkheden 
behoort? 

 
Antwoord: De vraag verwijst waarschijnlijk naar het rapport  ‘Kracht, kwaliteit en kansen. Op weg naar 
een omgevingsvisie voor Paleis Soestdijk’. Daarin worden uitgangspunten en mogelijkheden besproken 
waarbij uit onderzoek naar buitenlandse voorbeelden blijkt dat een museale functie meestal in combinatie 
met een andere functie wordt gerealiseerd. 
 
4. Zijn GS bereid PS een afschrift van de brief aan minister Plasterk en het antwoord van de minister 

daarop te sturen, zodat PS zich hierover kan uitspreken? 
 
Antwoord: Bijgaand onze brief aan de minister. Van de minister is nog geen antwoord ontvangen. Wel 
heeft hij al via de pers gereageerd met de mededeling dat hij het paleis te klein vindt. 
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